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چكيده
زمينه و هدف :به علت افزایش جمعیت و تقاضا براي محصوالت آبزي و تأمین پروتئین ،در سالهاي اخیر احداث مزارع پرورش ماهی به
خصوص مزارع پرورش ماهیان سرد آبی در کنار رودخانهها افزایش یافته و تخلیه پساب این مزارع بدون هیچ تصفیهاي به زیستگاههاي
طبیعی آثار سو و مخربی در هم خوردن تعادل طبیعی بوم سازان آبی به دنبال خواهد داشت .از جمله مهمترین جوامع حیاتی رودخانهها و
نهرها ،بزرگ بیمهرگان میباشند .این موجودات قادرند به عنوان یک شاخص زیستی تغییرات کیفیت آب را نشان دهند .هدف از این
مطالعه بررسی تأثیر پساب تصفیه نشده مزارع پرورش ماهی بر روي بزرگ بیمهرگان کف زي نهر زرین گل است ،زیرا ورود این پساب به
نهرها و رودخانهها بر روي ساختار و ترکیب نهرها تأثیر گذاشته و باعث برهم خوردن تعادل بومسازگانها میشود.
روش بررسی :در مطالعه حاضر تنوع زیستی بزرگ بیمهرگان آبزي و همچنین کیفیت آب با استفاده از شاخصهاي زیستی در رودخانه
زرین گل ،استان گلستان در فصل زمستان  4931و بهار  4931مترمربع در  1ایستگاه و ماهیانه (در موقعیتهاي ورودي ،خروجی و 155
و  4555متر پاییندست مزرعه پرورش ماهی) با نمونهبرداري با سوربرسمپلر سطح  5/53مترمربع در سه تكرار صورت گرفت .نمونهها
توسط فرمالین  %1تثبیت و در آزمایشگاه جداسازي ،شناسایی و شمارش گردید.
يافتهها :افزایش فعالیتهاي انسانی از جمله وجود مزارع پرورش ماهی در این منطقه میتواند موجب آلودگی آبهاي سطحی این
رودخانه شده است .در مجموع  9413نمونه از بزرگ بیمهرگان کف زي شناسایی شدند که به  91جنس 92 ،خانواده و  3راسته تعلق
داشتند .فراوانی این موجودات به ترتیب مربوط به راسته  Dipteraبا  14/3درصد Ephemeroptera ،با  91/1درصد Trichoptera ،با
 44/3درصد و  Lmbricidaبا  9/94درصد و بقیه  4/43درصد بوده است.
بحث و نتيجهگيری :نتایج نشان داد که شاخصهاي شانون ،تشابه توزیع IBI ،TBI ،و  IRWQISCنشانگر مناسب بودن براي ارزیابی
کیفیت آب در ایستگاههاي مطالعاتی میباشد .به طور کلی ،کیفیت آب در محدوده مطالعاتی به جز ایستگاه ( 9بعد استخر پرورش ماهی)
بر اساس شاخصهاي محاسباتی مطلوب ارزیابی گردید که بیانگر لزوم اعمال مدیریتی مناسب به منظور بهبود کیفیت آب این منطقه
میباشد.
واژههای كليدی :رودخانه زرین گل ،جوامع بزرگ بیمهرگان آبزي ،ارزیابی زیستی.
 - 4استادیار ،گروه شیالت ،دانشگاه گنبد کاووس ،گلستان ،ایران *(مسوول مكاتبات).
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Abstract
Background and Objective: Due to increasing population and demand for aquatic products and
protein, in recent years the construction of fish farms, especially cold-water fish farms along the rivers
has increased, and the effluent discharge of these farms without any treatment to the natural habitats of
adverse and destructive effects. Eating the natural balance of the water will help the ecosystems.
Among the most important communities of rivers and streams are large invertebrates. These organisms
are able to represent water quality changes as a biological indicator. The purpose of this study was to
investigate the effect of untreated effluent of fish farms on large invertebrates of Zarrin Ghee brook,
because the inflow of these effluents into streams and rivers affects the structure and composition of
streams, causing disruption of ecological balance.
Method: In the present study large biodiversity of aquatic invertebrates as well as water quality using
biomarkers in Zarrin River, Golestan province in winter 2015 and spring 1395 m2 at 4 stations and
monthly (at entry, exit and 500 and 1000 m downstream farm) Fish breeding) was done by sampling
with a Surface bumper level of 0.09 m 2 in three replications. Samples were fixed with 4% formalin
and isolated, counted and counted in the laboratory.
Findings: Increased human activities, including the presence of fish farms in the area, can
contaminate the surface water of the river. A total of 2179 specimens of large benthic invertebrates
were identified, belonging to 35 genera, 28 families and 9 orders. Frequency of these organisms, were
respectively Diptera with 46.9%, Ephemeroptera with 27.7%, Trichoptera with 16.9% and Lmbricida
with 2.31% and the rest with 6.19%.
Discussion and Conclusion: The result sowed that Shannon diversity, Evenness, TBI, IBI and
IRWQISC were good indicators for water quality assessment in the study stations. In general, water
quality in study area except station 2 (after fish farm) was desirable that the necessity of efficient
water management to improve water quality in this region.
Key words: Zarin-Gol River, macroinvertebrate, bio-indicators.
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مقدمه
نهرها و رودخانهها نیز همچون دیگر بوم سازگان ها از پیچیدگی

زیادي دارند و گونههاي مختلف آنها در گسترههاي متفاوت

و ظرافت خاصی برخوردارند و به منظور شناخت بهتر آنها و

آلودگی (از حالت تمیز تا آلودگی شدید) یافت میشوند (.)1

درك ماهیت و گستردگی روابط آن در مجموعه سیماي محیط

بنابراین مطالعه و بررسی ساختار جوامع کف زي در

باید همت گمارد .این شناخت مستلزم آشنایی و آگاهی از

بومسازگانهاي آبی جایگاه خاصی در بررسیهاي بومشناسی

عناصر تشكیلدهنده بوم سازگان پویایی نهر یا رودخانه است که

موجودات آبزي به خود اختصاص داده است.

سبب گردیده تا این بوم سازگان رفتارهاي متفاوتی را در شرایط

اهمیت بزرگ بیمهرگان آبزي نه تنها به جهت حضور آنها در

مختلف از خود نشان دهد(.)4

زنجیره غذایی میباشد بلكه حضور یا عدم برخی از گونههاي

با توجه به افزایش رشد جمعیت و همچنین تقاضا براي

بزرگ بیمهرگان آبزي نشاندهنده کیفیت آب از نظر میزان

محصوالت آبزي ،در سالهاي اخیر احداث مزارع سرد آبی در

آلودگی و یا عدم آلودگی میباشد .بزرگ بیمهرگان آبزي داراي

کنار رودخانهها افزایشیافته و تخلیه پساب این مزارع بدون

تفاوتهایی از لحاظ مقاومت در برابر شدت آلودگی و کاهش

هیچ تصفیههایی به زیستگاههاي طبیعی آثار سویی خواهد

اکسیژن با یكدیگر میباشد و در مورد بعضی از گونهها این

داشت و موجب بر هم خوردن تعادل طبیعی بوم سازان آبی

تفاوت بیش تر است ( .)2مطالعات متعددي در خصوص اثر

میگردد ( .)9کمیت و کیفیت ورودي مواد آلی ناشی از فعالیت

پساب مزارع پرورش ماهی قزل آالي رنگینکمان بر بزرگ

پرورش ماهی به رودخانهها بر روي ساختار انرژي و جوامع

بیمهرگان کف زي و توان خود پاالیی رودخانه با استفاده از

بزرگ بیمهرگان آبزي کفزي تأثیرگذار بوده ،به طوري که

شاخص زیستی انجام شده است (.)44،45،3

ممكن است سبب کاهش جمعیت یک گونه و یا حذف کامل

تحقیقحاضر به منظور بررسی ساختارجمعیتی بزرگ بیمهرگان

یک جامعه از بزرگ بیمهرگان کفزي در منطقه آلوده شود

آبزي و عوامل فیزیكی و شیمیایی مؤثر بر جمعیت آنها با هدف

( .)9بنابراین میتوان گفت که ،مطالعه رودخانهها و نهرها بسیار

تعیین کیفیت آب رودخانه زرین گل که یكی از منابع تأمین آب

مهم بوده و نه تنها در تشخیص سالمت بوم سازگان رودخانه

کشاورزي ،اهمیت رودخانه بر اساس پراکنش گونههاي بومی

مؤثر است بلكه میتواند نشاندهندهي فشارهاي وارده از محیط

مانند ماهی خیاطه ،سیاه ماهی و سگ ماهی ،همچنین بوم

اطراف باشد( .)1کاربرد شاخصهاي زیستی و استفاده از

سازگان مناسب جهت پرورش ماهیان سرد آبی (مزرعهاي در

موجودات زنده براي طبقهبندي و تعیین کیفیت آب به بیش از

حاشیه رودخانه با ورود پساب تصفیه نشده به آن با ظرفیت 95

یک قرن میرسد ( .)1در این مدت روشهاي متفاوتی جهت

تن مابین ایستگاه اول و دوم) و طبیعت گردي که دلیل اصلی

تعیین کیفیت آب بر اساس شاخصهاي زیستی توسعه یافته

بررسی وضعیت کیفی و زیستی آن میباشد ،انجام شده است.

است .تمام این روشها تحت عنوان روشهاي ارزیابی زیستی به

همچنین مطالعه حاضر در ادامه پژوهشهاي انجامگرفته براي

کار می روند.

ارزیابی شاخصهاي زیستی بزرگ بیمهرگان آبزي براي تعیین

جهت سنجش سالمت بومسازگانهاي آبی از موجودات مختلفی

کیفیت آب رودخانه زرین گل در ایستگاههاي مطالعاتی انجام

از جمله پالنكتونها ،جلبکها ،ماهیان و بزرگ بیمهرگان آبزي

گرفته است .با این تفاوت که تأثیر پارامترهاي فیزیكی و

کف زي استفاده میشود؛ که در این بین بزرگ بیمهرگان آبزي

شیمیایی بر توزیع جمعیت بزرگ بیمهرگان آبزي تعیین و

کف زي از اهمیت بیشتري برخوردارند ( .)4زیرا جمعآوري

مهمترین این پارامترها معرفی شدند.

آنها نسبت به سایر موجودات سادهتر است؛ با چشم غیرمسلح
دیده میشوند؛ داراي چرخه زندگی نسبتاً طوالنی بوده؛ تنوع
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قلی زاده و همكار

مواد و روشها

حداکثر ارتفاع حوزه  9255متر و حداقل ارتفاع آن  925متر

منطقه مورد مطالعه

میباشد .این رودخانه با توجه به دانهبندي ذرات بستر از جمله

رودخانه زرین گل یكی از سر شاخههاي گرگان رود است و

رودخانههایی با بستر درشت دانه است و در فاصله 49

موقعیت جغرافیایی رودخانه (طول جغرافیایی' 91° 11و عرض

کیلومتري جنوب شرقی شهرستان علیآباد کتول در استان

جغرافیایی' )94° 19میباشد .این رودخانه از دامنههاي شمالی

گلستان واقع میباشد(شكل .)4داراي پراکنش گونهاي مختلف

البرز شرقی سرچشمه میگیرد .حداکثر دبی آب رودخانه 454

ماهیان بومی منطقه است و ماهی خیاطه ،سیاه ماهی،

×  415مترمكعب و حداقل دبی آب  11 × 459مترمكعب است

لوسیكوس سفالوس ،نماچیلوس و قزل آال در این نهر مشاهده

و طول رودخانه  99کیلومتر با بستر سنگی -شنی میباشد

شده است (.)41

( .)49،49مساحت حوزه آبریز آن در حدود  919/29کیلومتر و

شكل -3رودخانه زرين گل علیآباد كتول ،استان گلستان ،ايران.
Figure 1. Zarin-Gol River in Ali-Abad Katol, Golestan Province, Iran.

نمونهبرداري در  9فصل ( 4ماه) زمستان و بهار (فعالیت باالي

گرفت .ایستگاه نمونهبرداري در موقعیتهاي ورودي ،خروجی و

مزارع به علت مناسب بودن عوامل آب و فراوانی بیشتر بزرگ

 155و  4555متر پاییندست مزرعه پرورش انتخاب گردید

بیمهرگان کف زي در فصل بهار به علت زمان تولیدمثل

(جدول .)4

اینگونهها) به صورت ماهیانه در  1ایستگاه نمونهبرداري صورت
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جدول -3مشخصات ايستگاههای انتخابی مورد نمونهبرداری.
Table1. Geographical location of selective sampling stations.

عرض رودخانه پوشش گياهی%
(متر)

ارتفاع از سطح

مختصاتE

مختصاتN

ايستگاه

دريا (متر)

4/1

1

112

11° 51 ' 34

94° 29 ' 11

( S1قبل از مزرعه)

1/1

45

143

11° 51 ' 93

94° 29 ' 91

( S2خروجی مزرعه)

4

15

423

11° 59 ' 94

94° 24 ' 11

 155) S3بعد از مزرعه)

1/2

95

491

11° 54 ' 29

94° 29 ' 42

 4555) S4بعد از مزرعه)

نمونهبرداري با استفاده از سوربر سمپلر( 95×95سانتی متر)

شاخص چندگانه یكنواختی زیستی  ،IBIدر این روش به هر

انجام گرفت .در هر ایستگاه نمونهبرداري از بیمهرگان کف زي

متریک مطابق (جدول  )1نمرات  9 ، 4و  1داده میشود .نمره

از سه نقطه رودخانه از کنارهها و وسط رودخانه (به عنوان

نهایی شاخص در نهایت از میانگین نمرات به دست میآید و

تكرار) انتخاب گردید( .)41سپس نمونهها در فرمالین  %1را

کالسهاي کیفیت آب بر حسب نمره نهایی مطابق (جدول

فیكس گردید و به آزمایشگاه انتقال داده شد (شكل.)4-9

)4تعیین میشود .شاخص فیزیكی و شیمیایی ،IRWQISC

جداسازي و شناسایی تاکسون ها با استفاده از کلیدهاي

شاخص پارامترهاي متداول کیفیت آبهاي سطحی ایران است

شناسایی موجود بیمهرگان کف زي ( )42،41،44تا سطح

که در این فرمول  Wiوزن پارامتر  iام n ،تعداد پارامترها و Ii

راسته ،خانواده و جنس در زیر لوپ و استریومیكروسكوپ انجام

مقدار شاخص براي پارامتر  iام منحنی رتبهبندي است .هرچه

شد.

مقدار این شاخص بیشتر باشد کیفیت آب بهتر است.

روشهای تجزيه و تحليل اطالعات
ترسیم نمودارها با بستههاي نرمافزاري اکسل ورژن 9549
صورت پذیرفت .در این مطالعه از شاخصهاي زیستی زیر
استفاده شده است:
شاخص شانون ،این شاخص نشاندهنده تنوع ماکروبنتوزها در
منطقه مطالعاتی میباشد  .تنوع بیشتر بوم سازگان نشاندهنده
سالمت بوم سازگان میباشد ومی تواند مقادیر بین  1-4را به
خود اختصاص دهد و هر چقدر مقدار عددي شاخص پایین
باشد ،نشاندهنده آلودگی باالتر میباشد .شاخص  ،TBIاین
شاخص با توجه به حضور شش گونه کلیدي از بزرگ بیمهرگان
کفزي و تعداد گروههاي معرف موجود در نمونه تعیین میشود.
بسته به تعداد گروههاي موجود در نمونه و گونههاي کلیدي،
محدوده شاخص از صفر براي آب آلوده تا  41براي آب پاك
تغییر میکند .براي محاسبه این شاخص به هر یک از گروههاي
موجود در نمونه با توجه به امتیازي اختصاص مییابد و از جمع
کل نمرههاي موجود ،عدد شاخص کل به دست میآید و بر
اساس نمره باالتر نشاندهنده کیفیت بهتر آب میباشد (.)43

يافتهها
در زمان تحقیق و نمونهبرداري از فون بزرگ بیمهرگان کف زي
رودخانه زرین گل در مجموع تعداد  9413ماکروبنتوز در 3
راسته و 94خانواده شناسایی شدند (جدول .)1بیشترین فراوانی
 14/3درصد و  3خانواده مربوط به راسته  Dipteraاست که
خانوادههاي Simuliidaeو  Chironomidaeبیشترین سهم
را در این راسته دارند .بر اساس درصد فراوانی این راسته در بین
ایستگاههاي نمونهبرداري نتایج نشان داد که در ایستگاه ( 9بعد
از مزرعه پرورش ماهی) این خانوادهها بیشترین فراوانی را
داشتهاند(نمودار.)4بعد از این راسته ،راسته Ephemeroptera
با فراوانی  91/1درصد و  1خانواده که  Baetidaeبا بیشترین
جمعیت در ایستگاه اول در هر دو فصل غالب بودند .سپس
راسته Trichopteraبا فراوانی  44/3درصد در ایستگاههاي
اول و چهارم و راسته  Lmbricidaبا فراوانی  9/94درصد در
ایستگاه دوم در فصل بهار غالب بودند .راسته Pelecoptera
نیز با فراوانی  4/41در صد بیشتر در ایستگاه اول یافت شد .با
استفاده از فراوانی فون بزرگ بیمهرگان ،مقادیر شاخصهاي
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زیستی محاسبه گردید .نتایج این شاخصها و شاخص فیزیكی و

وضعیت کیفیت آب رودخانه در ایستگاههاي  9و  1میباشد که

شیمیایی از ایستگاههاي نمونهبرداري به صورت جداگانه در

این خود نشانه خود پاالیی رودخانه است .همچنین همبستگی

نمودارهاي  9،9،4و 1آورده شده است .بر اساس این نمودارها

بین شاخصها با استفاده از آزمون پیرسون نشان داده شده

کمترین مقدار شاخص شانون با مقدار  4/91؛ کمترین مقدار

است .بر اساس این جدول بین شاخص فیزیكی و شیمیایی

شاخص تشابه توزیع 5/11؛ کمترین مقدار شاخص  TBIبا

 IRWQISCبا شاخصهاي زیستی شانون ،تشابه توزیع IBI ،و

مقدار  2و کمترین مقدار شاخص  IRWQISCبا مقدار  42/1در

 TBIدر سطح  31درصد همبستگی معنیداري وجود دارد

ایستگاه دوم در فصل بهار و همچنین کمترین مقدار شاخص

(نمودار .)9در شاخصهاي زیستی بیشترین میزان همبستگی

 IBIبا مقدار  9/1در ایستگاه دوم فصل زمستان میباشد .اما

بین شاخصهاي شانون و  TBIبا مقدار معنیداري  5/21و بعد

بیشترین مقدار شاخصهاي مذکور ،مربوط به ایستگاه اول

از آن همبستگی  TBIو  IBIبا مقدار معنیداري 5/14میباشد

میباشد .بررسی روند تغییرات مقادیر شاخص نشاندهنده بهبود

(جدول.)2

نمودار  - 3تركيب جمعيت راستههای بزرگ بیمهرگان كف زی در ايستگاههای نمونهبرداری.
Figure 2. Macrobenthic invertebrate’s composition in sampling stations.

جدول  - 8بزرگ بیمهرگان كف زی شناسايیشده در رودخانه زرين گل.
Table 7. Macrobenthic invertebrates identified in Zarin-Gol River.

گونه

جنس

Gammarus
Rhithropanopeus
harrisii
Hydropsyche
nstabilis
angostopinis
-

خانواده

راسته

Gammaridae
Panopeidae
Psychomyiidae
Hydropsychidae

Amphipoda
Decapoda
Trichoptera

Glossosomatidae

-

-

Philophotamidae

-

-

Hydroptilidae

-

-

Perlidae

-

-

Leuctridae

Plecoptera
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Ephemeroptera

Odonata

Diptera

Oligochaeta
Prosobranchiata

Chloroperlidae

-

-

Taeniopterygidae

-

-

Caenidae

Caenis

-

Heptageniidae

Heptagenia

-

Baetidae
Leptophlebiidae
Oligoneuriidae
Chrysomulidae
Gamphidae
Calopterygidae
Coenagrionidae
Chironomidae
Simuliidae
Athericidae
Tabanidae
Ceratopogonidae
Tipulidae
Blephariceridae
Empididae
Dixidae
Lumbrucidae
Viviparidae

Epeorus
Rhithrogena
Baetis
Pseudocloeon
Argia
Simullium
Chrysops
Tabanus
Atrichopogon
Antocha
Erioptera
Tipula
Dicronata
Hexatoma
Bibiocephala
Hemerodromia
Clinocera
Dixa
-

lateralis
-
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نمودار -2ميانگين و انحراف معيار شاخصهای زيستی و فيزيكی -شيميايی در ايستگاههای نمونهبرداری رودخانه زرين گل.
Figure 3. mean and standard deviation of biological and physicochemical indices in sampling stations in ZarinGol River.

جدول  -7همبستگی شاخصهای زيستی و فيزيكی و شيميايی.
Table 8. Correlation between biological and physicochemical indices.

شاخص

شانون

شانون

4

تشابه توزیع

* 5/13

تشابه توزيع

TBI

4

TBI

*5/21

*5/41

4

IBI

* 5/49

* 5/4

*5/14

IRWQISC

*5/11

5/19

* 5/43

* معنیداري در سطح  31درصد

IBI

IRWQISC

4
* 5/11

4
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بحث و نتيجهگيری

کف زي حساساند بیشترین تعداد در این ایستگاه  ،4نشان از

نتایج نشان داد که حشرات آبزي ،موجودات غالب فون کف زیان

پاك بودن این ایستگاه است .نتایج حاصل از این بخش با سایر

رودخانه زرین گل را تشكیل دادند که چنین نتیجهاي در

مطالعات مطابقت داشته و به وسیله آنها تأیید میشود.

رودخانه چافرود ( )95نیز بدست آمد .در تحقیق حاضر،

 Puigو  )91( Ortizeاثر منابع نقطهاي را بر تراکم و زیست

بیشترین فراوانی و تنوع جوامع بزرگ بیمهرگان کفزي در

توده ماکروبنتوزها در رودخانه بررسی کردند و یافتند که در

بین فصول مورد مطالعه ،در فصل بهار مشاهده شد که به علت

 Mediterraneanنقاط پاییندست منابع نقطهاي که به

فراهم شدن شرایط محیطی مناسب مانند تغذیه و تولیدمثل،

بومسازگانهاي آبی وارد میشوند غلظت مواد مغذي

تولید فیتوپالنكتونی افزایش و در نتیجه مواد غذایی بیشتري

افزایشیافته ولی

چگالی بزرگ بیمهرگان کفزي کاهش

در اختیار بزرگ بیمهرگان کفزي قرار میگیرد.

مییابد )92( Julio et al., .در مطالعهاي از بررسی اثرات

بزرگ بیمهرگان کفزي شاخصهاي خوبی براي تعیین کیفیت

مزارع پرورش ماهی بر گونههاي بزرگ بیمهرگان کف زي

آب میباشند .جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزي تحت تأثیر

مشخص کردند که فراوانی راستههاي حساس به آلودگی مانند

شرایط محیطزیست از جمله ویژگیهاي فیزیكی و شیمیایی آب

،Plecoptera

،Planaria

Trichoptera

و

قرار دارند .نوع رسوبات ( )94و ساختار بستر رودخانهها نیز

 Ephemeropteraدر پاییندست مزرعه کاهشیافته،

نقش مهمی در انتشار ،فراوانی و تراکم بزرگ بیمهرگان آبزي

درحالیکه فراوانی گونههاي مقاوم از جمله Simullidae,

ایفا میکند ( .)99نتایج تحقیق حاضر به طور کلی نشاندهنده

 Chironomidaeو  Oligochaetaافزایش یافته بود .در

کاهش غناي گونههاي  Plecopteraو Ephemeropteraدر

بررسی غناي گونههاي حساس به آلودگی که یكی از موارد مفید

ایستگاه  9تحت تأثیر فعالیت پرورش ماهی نسبت به ایستگاه

براي بررسی روند تغییرات و فشارهاي وارده میباشد بر این

یک است که نشاندهندهي تأثیر پساب بر گونههاي حساس به

اساس نتایج نشان داد که در مطالعه حاضر ،ایستگاه ( 9بعد از

آلودگی در جوامع کف زي رودخانه ،افزایش مواد آلی و احتماالً

مزرعه پرورش ماهی) در کل دوره مطالعه با تمامی ایستگاهها

کاهش اکسیژن بستر میباشد ( )99و همچنین فراوانی

اختالف معنیداري وجود داشته است که بیانگر تأثیر فعالیت

گونههاي مقاوم به آلودگی مخصوصاً راسته  Dipteraکه

پرورش ماهی در این ایستگاه بوده است و در ایستگاههاي بعد از

نشاندهنده کاهش کیفیت آب در این ایستگاه است .همچنین

مزارع پرورش ماهی غناي چنین گونههاي کاهش پیداکردهاند

خانوادههاي شیرونومیده و سیمولیده بیشترین فراوانی را به

که نشانگر افت کیفیت آب میباشد .بر اساس شكل 3

خود اختصاص دادند که از بزرگ بیمهرگان کف زي مقاوم به

بیشترین مقدار شاخص شانون مربوط به ایستگاه  4در فصل

آلودگی میباشند ،افزایش نسبی بزرگ بیمهرگان کف زي

بهار و کمترین مقدار این شاخص مربوط به ایستگاه  9است که

مقاوم نشانگر اثر فشارهاي محیطی بر بوم سازگان رودخانه و

نشانگر افت کیفیت آب در این ایستگاه میباشد .شاخص

در نتیجه تغییر در ترکیب جمعیت کف زیان در جهت مصرف و

شانون نشانگر غناي زیاد گونهایی می باشد و با افزایش آن،

جبران آشفتگی میباشد .در تأیید این نتیجهگیري مطالعات

تنوع زیستی در ایستگاه بعد از پرورش ماهی در رودخانه زرین

زیادي افزایش فراوانی و غالب گروههاي مقاوم به آلودگی را در

گل کاهش یافت و نشان داد که در زمانی که فعالیت پرورش

نتیجه پساب آبزيپروري گزارش نمودهاند( .)91در مقابل

ماهی افزایش می یابد ،پساب این مزارع باعث کاهش شاخص

افزایش اینگونههاي حساس در ایستگاه  1به دلیل عمل خود

شانون و پایین آمدن کیفیت آب نهر شده است .رودخانههایی

پاالیی و فاصله گرفتن از مزارع پرورش ماهی اتفاق افتاده است.

که تحت تاثیر عوامل آالینده کمتري هستند گونه هاي حساس

همچنین حضور راسته  plecopteraکه جزو بزرگ بیمهرگان

در آنجا غالبیت دارند و برعكس آن هایی که تحت فشار
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آلودگی بیشتري قرار دارند ،تنوع و غناي گونه اي کمتر و گونه

استفاده از بزرگ بیمهرگان کفزي را به عنوان یک شاخص

هاي مقاوم غالب اند ،مطابقت دارد (.)94

آلودگی و کیفیت آب حمایت کرده است .بنابراین استفاده از

نتایج حاصل از شاخص زیستی  TBIکیفیت ایستگاههاي

شاخص هاي زیستی آب نشان داد که پساب خروجی کارگاه

مطالعاتی را در کالس هاي کیفی بسیار تمیز ،تمیز ،نسبتاً تمیز،

پرورش ماهی تاثیرات شدید بر اکوسیستم رودخانهاي وارد کرده

مشكوك و آلوده طبقه بندي کرد که کالس کیفی بسیار تمیز

که نیازمند به مدیریت علمی مناسب می باشد .در مجموع

در ایستگاه هاي 9 ،4و 1و تمیز در ایستگاه  9دارا بودند.

استفاده از ساختارجمعیت بزرگ بیمهرگان کفزي و تحلیل

شاخص مورد بررسی دیگر  IBIبود ،این شاخص ایستگاههاي

داده هاي مربوط به آن ها که از لحاظ اقتصادي بسیار مقرون به

مطالعاتی را در  1کالس خوب تا بسیار ضعیف طبقه بندي کرد

صرفه است ،ارزیابی دقیق و سریعی از کیفیت رودخانه به

که کالس نسبتاً خوب در ایستگاههاي 9 ،4و 1مشاهده شد و

خصوص زمانی که تحت تاثیر استرس هاي محیطی (از قبیل

ایستگاه  9درهردو فصل نمونه برداري در وضعیت ضعیف قرار

فعالیت هاي انسانی و سیل) قرار دارد فراهم می کند.

داشت .شاخص  IBIدر فصل بهار بیشترین مقدار را شامل می
شوند که نشان دهندهي بهبود کیفیت آب در این فصل است؛
که علت آن می تواند کاهش نسبی دبی و کدورت رودخانه
باشد .به طوریكه اکثر ایستگاهها از نظر شاخص  IRWQIscدر
طبقه کیفی خوب قرار دارد و بیشترین مقدار شاخص هاي
زیستی مورد بررسی را نیز دارا بود و ایستگاه  9در وضعیت
نسبتاً خوب بود .براساس جدول  ، 1شاخص هاي شانون،تشابه
توزیع TBI ،و  IBIرابطه معنی داري با شاخص فیزیكی و
شیمیایی  IRWQIscنشان دادند .طبقه بندي کیفیت آب
منطقه نمونه برداري شده براساس شاخص زیستی  IBIدر اکثر
ایستگاه ها با ارزیابی به روش شاخص  TBIمطابقت داشت و
این دو شاخص در بیشتر ایستگاهها طبقه کیفی متناسب با
طبقه بندي کیفی شاخص فیزیكی و شیمیایی را نشان دادند.
بنابراین براساس همبستگی شاخص هاي زیستی با شاخص
فیزیكی و شیمیایی  ،IRWQISCشاخصهاي یگانه شانون،
تشابه توزیع و چندگانه  TBIو  IBIشاخص هاي مناسب تري
براي ارزیابی کیفیت منطقه مورد مطالعه هستند.
از نتایج مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت که پساب مزارع
پرورش ماهی میتواند تاثیر قابل توجهی را بر روي جمعیت
بزرگ بیمهرگان کفزي رودخانه زرین گل بگذارد .به طوريکه
در ایستگاه  9که در پایین دست مزرعه پرورش ماهی قرار
داشته و پساب مزارع وارد رودخانه میشود ،کاهش تنوع و
درصد فراوانی خانوادههاي حساس به آلودگی و افزایش
گروههاي مقاوم مشاهده شد .همچنین نتایج این مطالعه فرضیه
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